
Široká 
paleta 
kotlíkov
smaltované, 
nerezové, 
rôzne veľkosti

Schodíkový rebrík 
pre domácnosť
hliníkový, 4-priečkový, 
jednostranný, s plošinkou  
vo výške 77 cm, 
nosnosť do 120 kg
40400004

Kvalitný  
postrekovač 1 l
mechanický, tlakový, 
mosadzná tryska 
s nastaviteľným  
rozptylom striekania
15901000

Vyvýšený záhon
drevený, rozmery 120x60 cm, výška  
50 cm, bez povrchovej úpravy, bez dna
4560001

2299 €5990 €299 €

1390 €
už od

Vkusné a moderné 
riešenie pre lepšiu 

úrodu

Pre akčných 
hrdinov 
v záhrade

100

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 06.04. do 30.04.2021 alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Dekorácie nie sú súčasťou výrobku.  
Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09. 

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosím, informujte sa v predajni.

BRATISLAVA - PETRŽALKA
Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

BRATISLAVA - VAJNORY
NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

KOŠICE
OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 055/789 84 62

POPRAD 
Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX), 052/202 22 02

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

NITRA 
HomeBox oproti MÖBELIXU, Bratislavská 35, 0902 900 596

TRENČÍN
Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

MARTIN
Pri TESCU, OC TURIEC, 0907 999 223

PÚCHOV
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

www.kinekus.sk
e-shop

nová adresa

nová a lepšia predajňa 

a v ďalších 150 partnerských obchodoch... www.kinekus.sk/partnerskeobchody

PREŠOV
Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

U nás nájdete všetko, 
čo potrebujete

HĽADAJTE  
VAJÍČKA
TOP PONUKY SÚ OZNAČENÉ:



Na začiatku bol sen
Spoločnosť Kinekus vznikla ako sen v hlave  

14 – ročného veriaceho chlapca.

Sen sa postupne stával skutočnosťou. Dnes tento 

sen už povyrástol a pretvoril sa na 12 kamenných 

predajní v celej SR, 1 v ČR, online obchod  

aj veľkoobchod.

Filozofia
Sme tradičný slovenský obchod, ktorý už 30 

rokov pomáha vytvárať lepšie domácnosti, krajšie 

záhrady, lepšie vybavené dielne a spokojné rodiny.

Robíme všetko pre to, aby bol náš zákazník 

spokojný a vracal sa 

k nám často a rád. 

V maximálnej možnej 

miere sa snažíme 

oslovovať slovenských 

a českých dodávateľov 

a ponúkať tak kvalitné 

produkty za férové 

ceny. Sortiment tovaru 

vyberáme veľmi starostlivo v duchu: „Nech vám 

doma chýba čokoľvek, u nás to nájdete, a to  

od lyžičky po stavebnú miešačku.“

Vážime si nielen zákazníkov, ale aj výrobcov, 

dodávateľov a našich predajcov. Pracujeme 

s ľuďmi, ktorých práca baví, rozumejú jej 

a nie sú len predajcami, ale aj poradcami  

vo všetkých oblastiach.

 

Kinekus nie sú len predajne, ale aj veľkoobchod, 

ktorý zásobuje a podporuje viac ako 1000 nezávis-

lých obchodníkov po celom Slovensku.

Tovar, ktorý pre vás máme, starostlivo vyberá, 

 

posudzuje a nakupuje naše nákupné oddelenie 

– Kinekus Slovakia, ktoré vám rozumie a vie, čo 

potrebujete. Výrobky, ktoré u nás nájdete, sú preto 

kvalitné a dostanete ich za veľmi priateľské ceny.

Sme exkluzívnym dodávateľom značiek ING-CO, 

Skveler a PROKIN. Rovnako predávame aj všetky 

rokmi overené tradičné značky výrobkov: Porkert, 

Lodos, Belis, Thorma, Simax, Šamotka, Tvar, Blex, 

Bohemia, Tontarelli, LAV, Veroni, SSW, York  

a desiatky ďalších.

Budúcnosť
Snívať nestačí. Ak chceme výsledky, treba pristúpiť 

k činom a realizovať tieto sny. Usilujeme sa získať 

ešte viac a ešte spokojnej- 

ších zákazníkov. Chceme 

podporovať našich kvalitných 

dodávateľov, hrať za každých 

okolností aj naďalej fair play, 

čo sa týka pomeru ceny 

a kvality.

Pracujeme na rozvoji a rozširo-

vaní predajnej siete a naším cieľom je mať predajňu 

v každom okrese, aby sme boli čo najbližšie  

k našim zákazníkom a dokázali im poradiť vždy, 

keď budú niečo potrebovať. 

Rovnako podporujeme aj ostatné predajné kanály, 

cez internet a sociálne siete, ale zároveň aj rozširu-

jeme počet výdajných miest, aby boli zákazníkom 

poruke. Veríme, že spolu s vami, našimi zákazníkmi, 

dodávateľmi a špičkovým tímom našich ľudí  

to dokážeme.

S úctou 

Štefan Súkeník

Už 30 rokov 
pomáhame tvoriť 
váš lepší domov. Štefan Súkeník

Zakladateľ

„Sme tradičný slovenský 
obchod, ktorý už 30 rokov 
pomáha vytvárať lepšie 
domácnosti, krajšie záhrady, 
lepšie vybavené dielne 
a spokojné rodiny.“
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Kyprič - kultivátor
kovový, ručný, bez násady, 
nastaviteľné hviezdicové  
koliečka, na jemné drvenie pôdy
40345042

Lopatka na sadenie
kovová, s drevenou rúčkou, 
šírka 6 cm, celková dĺžka 33 cm
4100008

Detské náradie
záhradné náradie, kovové, násada 
drevená s farebnými pruhmi, sada  
3 kusov: špicatá lopatka,  
hrabličky a lopatka
708307180

Kyprič - prevzdušňovač
kovový, šírka 35 cm, bez násady, 
možnosť použiť ako kyprič pôdy  
aj ako prevzdušňovač trávnika,  
uľahčí prácu pri príprave pôdy
4270038

Špicatá motyčka
oceľová, 2 hroty, s drevenou 
násadou, dĺžka násady 25 cm
4100005

Detský rýľ
kovový, násada 
drevená s farebnými 
pruhmi, celková  
dĺžka 72 cm
708307181

Hrable
oceľové, 12 zubové, sklolaminátová  
násada dlhá 140 cm
708105494

Prevzdušňovacie hrable
oceľové, bez násady, šírka 37 cm,  
na odstránenie machu z trávnikov
4075480

Fúrik LUX
pozinkovaná korba, objem 80 l, nafukovacie koleso  
 pre ľahší pohyb v teréne
4071943

Špicatá motyčka
oceľová, 2 hroty, s drevenou  
násadou dlhou 100 cm
4100105

Detské hrable
lamelové, kovové, 
násada drevená  
s farebnými  
pruhmi,  
celková  
dĺžka 76 cm 
708307182

Hrable
oceľové, s drevenou násadou,  
dĺžka násady 150 cm,  
zelená farba

Detská metla
násada drevená  
s farebnými  
pruhmi, celková  
dĺžka 73 cm
708307185

Detská motyka
oceľová, násada drevená  
s farebnými pruhmi,  
celková dĺžka 72 cm
708307183

990 €

199 €

450 €

2290 €

230 €

499 €

890 €

649 €49 €

349 €

499 €599 € 499 €

4103021 10 zubov 5,49 €
4103031 12 zubov 5,90 €

VYBAVÍME VÁS DO ZÁHRADY

KEĎ MOTYKA VYSTRELÍ, AJ POKOPANÉ BUDE

AJ TÍ NAJMENŠÍ MÔŽU BYŤ NAJVÄČŠÍMI POMOCNÍKMI
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Substrát BALKONIA
objem 45 l, s guánom, zemina obohatená  
o BIO rastlinné vlákna a dlhopôsobiace 
živiny pre všetky druhy balkónových  
a izbových rastlín
105040057

Tráva UNIVERZAL PLANTELLA
pre slnečné a poloslnečné miesta,  
1 kg, na 65 m2

105040173

Záhradné rukavice
100% polyester, penový latexový  
poťah na dlaniach a prstoch, zelené

Záhradnícky kompost
na hnojenie poľnohospodárskych 
pozemkov, údržbu zelených plôch  
a pri výsadbe zelene, objem 45 l
4071943

Substrát  
NATURE GARDEN
pre izbové rastliny, objem 20 l,  
pre všetky druhy izbových rastlín  
s okrasným kvetom i listom
9110221

Hnojivo proti machu  
PLANTELLA
špeciálny  
prostriedok  
pre trávnik,  
likviduje  
a bráni rastu  
machu  
a zároveň  
dodáva  
trávniku  
živiny, 10 kg
105050354

Dámske záhradné rukavice
materiál: polyester, polypropylén  
a latex, veľkosť: M
339677428

Substrát NATURE  
GARDEN Univerzál
záhradný, objem 45 l,  
pre pestovanie zeleniny, kvetín, 
okrasných i ovocných drevín  
na záhonoch, v skleníkoch  
i v kontajneroch
9110247

Kompostér
plastový, objem 850 l, rozmery 90x91 cm, 
výška 135 cm
36814800

Kryštalické hnojivo 
Štart - Jar
vynikajúce výživové 
vlastnosti, doplnené  
o dôležité prvky (Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn, Bo), zaisťuje 
rýchlejší a vitálnejší štart 
všetkých druhov rastlín, 
váha 500 g
9112051

Detské rukavice
záhradné, dĺžka 21 cm, viac dekorov
64304595

Netkaná textília biela
rozmery 1,6x5 m, hustota 17 g/m2, UV stabilizovaná,  
znižuje tepelné straty, možnosť skoršej výsadby, chráni  
pred mrazom, škodcami, prepúšťa vodu
40345540

Netkaná  
textília čierna
rozmery 1,6x5 m,  
UV stabilizovaná,  
hustota 50 g/m2, 
prepúšťa vodu,  
chráni pred burinou  
aj mrazom
40345550

599 €

189 €

449 € 230 €

830 €

099 €

449 €

5990 €

399 €

189 €

149 € 290 €

635873327 č. 7

635873328 č. 8

799 €
10 €

NECH VÁM PESTOVANIE ROBÍ RADOSŤ

850 l

45 l 1 kg 10 kg

500 g

45 l 45 l 20 l

1 l = 0,13 € 1 kg = 0,83 €

1 kg = 7,98 €

1 l = 0,09 €1 l = 0,09 € 1 l = 0,12 €

KEĎ OCHRANA RÚK, TAK ŠTÝLOVO
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15901252
hustota 80 g/m 
krytie 60 %

15901262
hustota 150 g/m 
krytie 80 %

Pílka na drevo
rámová píla,  
pre pílový list  
dĺžky 610 mm
40324135

Záhradné čerpadlo REJP
povrchové, výkon 1 200 W, prietok  
max. 3800 l/h, výtlak max. 50 m,  
hmotnosť 7,9 kg, napojenie  
vnútorný závit 1“
252061

Postrekovač
záhradný,  
objem 8 l,  
na plece,  
s príslušenstvom
15901004

Rebrík HOBBY
hliníkový, univerzálny, 
dvojdielny,  
2x9-priečkový, 
prepravná  
dĺžka 258 cm,  
max. výsuv 428 cm, 
hmotnosť 8,5 kg,  
nosnosť do 150 kg
40407509

Záhradná hadica HAWAII
plastová, balenie 25 m,  
nepriehľadná, na polievanie 

Lámací nôž INGCO
výška čepele 9 mm, dĺžka 150 mm, 
automatické uzamykanie
1535318068

Nožnice na živý plot INGCO
dĺžka 56 cm, čeľuste z karbónovej  
ocele s teflónovou povrchovou  
úpravou, ergonomické rúčky,  
do priemeru konárov 10 mm  
1538006301

Krieda proti mravcom  
FERDO STOP
rýchly kontaktný insekticídny 
účinný prípravok na zneškodnenie  
mravca domáceho
10510055

Zatrávňovacia tvárnica
recyklovaný plast, rozmery 47,5x47,5x5 cm, 
hmotnosť 1,15 kg, maximálna hmotnosť  
vozidla 3,5 t, spotreba 1 m2= 4,4 ks, 
tmavozelená, na spevnenie trávnatých  
plôch, nevysušuje trávnik
36819130

Zemný vrták
oceľový, priemer 20 cm,  
výška 120 cm
4180030

Ohradové pletivo
poplastované, výška 1,6 m, hrúbka drôtu  
2,5 mm, oko 55x55 mm, hmotnosť 32 kg (25 m)
409472556

Ohradové pletivo
pozinkované, rozmer oka 60x60 mm,  
výška 1,5 m, hrúbka drôtu 2 mm,  
hmotnosť 34 kg (25 m)
410115055

Tieniaca sieť Skveler
zelená, výška 2 m, dĺžka 10 m, UV stabilizovaná, 
použitie na ploty, ohrady, steny

Pílka na drevo zlodejka INGCO
dĺžka 300 mm, čepeľ z ocele SK5, precízne 
brúsenie zubov pre rýchly rez, dlhá výdrž
1535203008

Pílka na drevo INGCO
prerezávacia, dĺžka 300 mm, čepeľ  
z ocele SK5, trojstranne zabrúsené zuby,  
dlhá výdrž a rýchly rez
1538203008

549 € 5990 €

1390 €7990 €

059 €

199 €

5006412 1/2" 0,59 €
5006434 3/4" 0,99 €
5006410 1" 1,49 €

390 €

299 € 270 €
1090 €

390 €

2490 €
30 € 1990 €

25 €

990 €
13 €

649 €
9 €

PUSTITE SA DO TOHO, ČO STE ODKLADALI

1200 W

8 l

cena za bmcena za bm

/ bm

/ bm

/ bm

UŽ MANŽELKE NEPÍĽTE UŠI  
A PRESUŇTE SA DO ZÁHRADY

NAKUKNITE  
K PROTINOŽCOM
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PRE 5 OSÔB

PRE 2-5 OSÔB

Záhradný nábytok SANDRA
4-dielny polyratanový, hliníkový rám, sedacia pohovka 190x80x73 cm, 2x taburet  
57x53x32 cm, kávovy stolík 58x58x36 cm, vrátane podušiek, stohovateľný set
232144

Detská hojdačka
drevená, rozmery 35x27 cm,  
lano dlhé 170 cm, závesná,  
nosnosť do 60 kg
2340027

Hojdačka KIARA
drevená, so sklápateľným operadlom, rozmery (vxšxh) 179x235x117 cm,  
pre 3 osoby, max. záťaž 400 kg, materiál - tropické drevo Meranti
232085

Postavička žaba
MGO keramika, LED svetlo,  
rozmery 14x12,5x14,5 cm
64900423

Postavička  
so svietiacimi očami
výška 11 cm, svietiace oči,  
solárne nabíjanie, mix tvarov
64304715

Postavička sliepka
materiál polyrezín,  
rozmery 12,8x9,6x11 cm 
64900435

Záhradný nábytok BERTA
4-dielny nábytok s hliníkovým rámom čiernej farby, vrátane podušiek sivej farby,  
rozmery lavice 206x71x73 cm, stôl so sklom 75x70x28 cm, kreslo 74x71x73 cm
232134

Záhradný nábytok AMADEUS
5-dielny set, kovová konštrukcia opletená polyratanom, stohovateľné,  
stôl priemeru 83 cm, výška 70 cm, 4 kreslá
232310

Dekorácia sova
závesná, materiál polyrezín, 
so solárnym svetlom, rozmery 
15,5x10,5x8 cm, mix farieb
64306277

Solárna lampa 
GUĽA
nerezová, dizajn 
rozbitého skla,  
priemer 8 cm,  
celková dĺžka 27 cm, 
meniaca sa  
farba svetla
64306197

Postavička sova
materiál polyrezín, solárne svetlo 
(svietiace oči), rozmery  
14x14,5x15,5 cm, mix farieb
64306278

Závesná dekorácia  
náradie
materiál drevo + kov, záhradné 
náradie, sada 5 kusov, mix 
64900416

Domček pre hmyz
drevený, rozmery 13x8,5x26 cm, 
prírodná farba s farebnými  
prvkami, mix 3 farieb (zelená/
ružová/oranžová), rôzne komôrky, 
ktoré priťahujú rozličný  
užitočný hmyz
64304693

1090 €

690 €

599 €

390 € 349 €

389 €

430 €

390 €290 €490 €

850 €
10 €

399 €
450 €

449 €
520 €

PRE CHVÍLE ODDYCHU S RODINOU

ROZLOŽTE SI JU NA LÔŽKO
PRE EŠTE VÄČŠÍ RELAX

PRISPÔSOBTE SI  
SEDENIE PODĽA SEBA

ŠPECIÁLNE VYTVAROVANÉ  
KRESLÁ PRE TOP POHODLIE

NADČASOVÝ DIZAJN A ODOLNÁ  
HLINÍKOVÁ KONŠTRUKCIA
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499 €

Kvetináč MAZE
plastový, vložka s rúčkami  
pre pohodlné vytiahnutie,  
priemer 37,5 cm,  
farba biela

Granule pre psov VAHUR
s príchuťou jahňacieho mäsa, 
výdatné a zdravé extrudované 
krmivo  
hmotnosť  
10 kg
105500003

Kvetináč SPLOFY BOWL
plastový s vložkou, priemer 18 cm,  
výška 13,8 cm, objem 1,4 l

Kvetináč MAZE
plastový, s vložkou, ovál 58,5x38,5 cm,  
výška 42,3 cm, farba biela
36898278

Napájačka pre zajace
niplová, obdĺžniková, objem 0,5 l, 
jednoduchý spôsob  dolievania,  
ľahká údržba a čistenie, kovový  
držiak na zavesenie
4062171589

Granule pre psov FINCSI
kompletné krmivo s pridaným 
hovädzím mäsom pre dospelé psy 
všetkých plemien v bežnej záťaži, 
dusíkaté látky 16 %, obsah tuku 7 %, 
popol 8 %, vláknina 4 %,  
hmotnosť  
balenia 3 kg
105500004

Kvetináč RATO RATAN
plastový s vložkou, s vnútornou 
vyberateľnou vložkou, okrúhly,  
priemer 40 cm, výška 38 cm, 
imitácia ratanu, objem 30 l

Truhlík RATAN
plastový, s miskou a držiakom 
na zavesenie,  rozmery (dxšxv) 
50x17x17 cm, objem 12 l,  
vo vnútri má praktickú plastovú 
vložku, ktorá predlžuje dobu 
vlhkosti zeminy, farba antracit
36819623

Saláma pre psov Bruno
kompletné krmivo pre dospelých 
psov vyrobené, zloženie: mäso  
a mäsové deriváty 89%, všetky 
živiny pre každodennú  
výživu psa, 1 kg
105500014

Podstielka pre mačky
s levanduľovou arómou,  
balenie 5 kg, hrudkujúca,  
vysoká absorbčná  
schopnosť
105500010

Truhlík RATAN
plastový, samozavlažovací,  
dĺžka 51 cm, výška a šírka 19 cm, 
imitácia ratan, kontrola hladiny, 
objem 17 l

Krmítko pre zajace
drôtené jasle, plné bočné steny, 
šírka 37 cm, výška 32 cm, závesné, 
základné vybavenie každého 
zajačníka
4044032

Krmivo pre mačky CATTOS
konzervované kompletné krmivo pre mačky, 
hmotosť 415 g, príchuť ryby, vlhkosť 81 %, 
dusíkaté látky 7 %, obsah tuku 3 %,  
popol 3 %, vláknina 0,5 %
105500012

Truhlík na zábradlie
plastový, cez stred delený 
priehradkou, rozmery 58x27 cm, 
výška 20 cm, max. šírka  
zábradlia 6 cm

549 €

1690 €

249 €249 €

1699 € 599 €

099 €

249 €

699 €

319 €059 €

36814904 broskyňový

36814907 modrý

36814906 zelený

36819625 biely

36819626 hnedý

36881425 biely

36881427 mocca

36850603 antracit

36850600 biely

36850604 terakota

790 €

36898279 výška 28 cm 9,99 €
36898271 výška 57,9 cm 14,90 €

DOPRAJTE VAŠEJ TERASE 
NOVÝ VZHĽAD

1 kg 10 kg 3 kg

5 kg

415 g

1 kg = 0,79 € 1 kg = 0,83 €

1 kg = 0,498 €1 kg = 1,42 €

POĎAKUJÚ SA OČAMI

AJ JA CHCEM!
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Dávkovač mydla
keramický, na tekuté  
mydlo, béžový,  
rozmery 21x7x7 cm
31190919

Vandlík
plastový, objem 17 l,  
priemer 40 cm,  
s ušami, modrý
880132

Lopatka a metlička
vyrobená z ekologických 
materiálov, rúčka z bambusu, 
vlákna metličky vyrobené  
z recyklovaných PET fliaš,  
šírka 23 cm
3696214

Vedro
plastové,  
s rúčkou, okrúhly  
tvar, objem 8 l,  
výška 25 cm,  
vnútorná mierka,  
bez dekoru,  
rôzne farby,  
český výrobok
306013009

Pohár na vodu
keramický,  
rozmery 10x7,5x7,5 cm
31190921

Kôš na špinavú  
bielizeň HAMPER
plastový, objem 65 l, rozmery  
45x34 cm, výška 60 cm, tyrkysový
1250701666

Kefka z bambusového  
vlákna
rukoväť z bambusového vlákna, 
moderný dizajn, ekologický 
materiál, kartáč s mäkkými 
štetinami, dĺžka 13 cm
3694053

Klepáč na koberce
prútený pracher,  
dĺžka 80 cm
30226200

Mydelnička
keramický, na tuhé 
mydlo, rozmery  
2,5x10,5x10,5 cm
31190922

Kôš na čistú bielizeň JOST
plastový, rozmery 55x39 cm,  
výška 23 cm,  
tyrkysový
1250780666

Kefka na riad
z ekologických materiálov, rúčka 
bambus, štetiny sú vyrobené  
z recyklovaných PET fliaš
3694113

Metla  
a násada ECO
ekologická, násada  
z bambusového  
vlákna, dĺžka  
násady 120 cm,  
hlava metly  
vyrobená  
zo 100%  
recyklovaných  
materiálov
3695216

WC kefa
keramika/chróm,  
s držiakom, rozmery  
38x9,5x9,5 cm
31190923

Kefa na riad
z bukového dreva, plnená vlasom  
z konského chvosta, dĺžka 21 cm
4017264

Handra na podlahu
z bambusového vlákna 
s vysokou absorbčnou 
schopnostou, rýchlo  
schne, na umývanie  
všetkých typov podláh
3692700

Kefa  na podlahy
drevený ryžák s vláknom  
z africkej trávy, dĺžka 21cm
4017265

Rohová metla
so zahnutými štetinami  
pre lepšie čistenie, koniec 
metly polohovateľný do 45°  
pre lepšiu manipuláciu, 
teleskopická tyč  
až do dĺžky 4 m
44600011

Bavlnené utierky
na opakované použitie, 
30 kusov v rolke
3692041

Držiak na metly
kovový, nástenný držiak na metly/násady,  
3 úpony, dĺžka 35 cm
64304404

Podložka do vane
protišmyková, gumená, rozmery 69x35 cm,  
transparentná
31190812

Vedro
plastové, s rúčkou 
a výlevkou, 
okrúhly tvar,  
objem 12 l, výška 
30 cm, priesvitné  
s dekorom kvetov 
64302050

690 €

299 €

549 €

330 €

390 €

1090 €

290 €

199 €

390 €

449 €

249 €

549 €

1499 €

270 €

320 €

199 €

999 € 249 €

630 € 430 €

299 €
4 €

17 l 65 l

8 l

12 l

SADA DO KÚPEĽNE 

VENTO

UŽ ICH NEPUSTÍTE Z RUKY


